
El Grup de Treball de Dol i Pèrdues de la Secció Clínica i de la Salut del COPC

ORGANITZA LA:

I V JORNADA DE FORMACIÓ EN DOL

DIVENDRES, 7 DE NOVEMBRE DE 2014

Begoña Román:
Dra. en Filosofia. Professora d’Ètica en la 
UB. Presidenta del Comitè d’Ètica de Ser-
veis Socials de Catalunya.
Froma Walsh:
Psicòloga clínica. Co-directora i co-fundadora 
del Chicago Center for Family Health. Profes-
sora emèrita de la University of Chicago. És 
autora de més de cent vint publicacions.
Javier Barbero:
Psicòleg clínic al Servei d’Hematologia de 
l’Hospital Universitari La Paz. Expert en 
bioètica i cures pal·liatives.
Albert Riba:
Graduat en Sociologia, funcionari de l’Estat 
retirat, sindicalista i actualment President 
de l’Associació d’Ateus de Catalunya.
Jorge Burdman:
Educador de cultura jueva i responsable 
del diàleg inter-religiós de la Comunitat 
Israelita de Barcelona.
Abdel Wadud Sabaté:
Llicenciat en Dret. Responsable del Centre 
Sufí de Barcelona. Col·laborador habitual 
del Centre Unesco pel diàleg inter-religiós.

Antoni Pou, o.s.b.:
Monjo benedictí de l’Abadia de Montserrat. 
Doctor en Teologia i Màster en Psicologia 
Analítica. Professor a l’Institut Superior de 
Ciències Religioses.
Amparo Menéndez:
Psicòloga de dol i pèrdues. Membre del 
GT Dol i Pèrdues del COPC. Psicòloga en 
la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa 
Magdalena de Mataró.
Yolanda López:
Psicòloga de dol i emergències. Psicòloga 
en la Fundació Hospital Sant Jaume i San-
ta Magdalena de Mataró.
Àfrica Macías:
Psicòloga de dol, emergències i trauma. 
Docent i psicòloga intervinent al SEM i a 
la UTCCB de la UAB. Membre del GT Dol i 
Pèrdues del COPC.
Eduardo Brignani:
Psicòleg en l’Ass. Cat. Síndrome X Fràgil, 
Ass. Cat. Síndrome de Rett, As. Esp. Síndro-
me Cornelia de Lange, As. Esp. MPS-Fabry. 
Coordinador del GTPsicologia i Discapaci-
tat i membre del GT Dol i Pèrdues del COPC.

PONENTS I TALLERISTES:

COORDINADORA:
Begoña Elizalde. Psicòloga de dol i pèrdues.
Coordinadora del GT Dol i Pèrdues del COPC.

IDIOMA: Català o castellà a elecció dels ponents. Anglès amb traducció simultània al castellà.

SEU: Recinte Modernista de Sant Pau - Sant Antoni Maria Claret, 167 - 08025 Barcelona

INSCRIPCIONS I TARIFES: 
65€ - Membres de la Secció Clínica i de la Salut del COPC , 
estudiants Grau de Psicologia (*) i psicòlegs col·legiats a l’atur (*).
85€ - Col·legiats del COPC.
120€ - Altres.
(*) Amb document acreditatiu 
Inscripcions  en la web del COPC a través del link: http://bit.ly/IVDol o entrant mitjan-
çant el calendari de la pàgina d’inici de www.copc.cat. Per a més informació, contacteu 
amb el Dept. Formació al e-mail  formacio@copc.cat o al tel. 932478650
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Congrés adreçat a professionals i estudiants relacionats amb els 
àmbits sanitari, social o educatiu, altres professionals que tinguin 
contacte amb la mort i amb tot el que l’envolta, com poden ser cossos 
de seguretat o treballadors funeraris i a qualsevol persona interessada 

a reflexionar al voltant del patiment, el dol i la mort.

#IVDol

Imatge jornada: 
Anna Ortega Martínez

http://bit.ly/IVDol
http://www.copc.cat
mailto:formacio@copc.cat


Som “viatgers en trànsit”, som la consciència de la matèria que emergeix al creuar de 
la “matèria a la vida”; consciència que transita per la vida, fins que torna a creuar “de 
la vida a la matèria”.

En quant naixem rebem la condició de mortals. Sabem que no existeix vida sense 
mort ni mort sense vida i, per tant, el dol o la pèrdua forma part de la nostra expe-
riència vital, sent un procés d’adaptació natural.

La resposta al dol, encara que universal, també està tenyida per influències personals 
i culturals.

Vivim tots per igual el procés de dol?

Com és aquesta frontera en la que l’èsser estimat transita de l’adéu-absent fins al 
retrobament amb un mateix, per arribar a integrar l’experiència en el record?

Sens dubte la pèrdua ens condueix a un viatge interior.

En la IV Jornada de Formació en Dol reflexionarem sobre les fronteres del dol i 
sobre com la nostra manera d’entendre el món i la vida influeixen en la nostra 
manera de viure’l.

Els assistents podran compartir experiències, coneixements, actituds i tècniques 
de recolzament en el procés de dol, el que permetrà articular amplis debats i refle-
xions sobre els diversos enfocaments i experiències de la seva praxi professional. 
Qui no ha rebut en la pràctica professional una demanda relacionada amb dol?

  PROGRAMA:
 9:00 h Acollida i lliurament de material

 9:30 h Apertura de la Jornada. Presentació a càrrec de:
  Begoña Elizalde - Coordinadora del GT Dol i Pèrdues del COPC
  Octavio García - Vocal de la Secció Clínica del COPC i
  Josep Vilajoana - Degà del COPC

 9:45 h Ponència inaugural - Begoña Román:
  Amb consol i sense remei; reflexions des de l’Ètica

 11:00 h Ponència - Javier Barbero:
  Les fronteres del sentit i el sense sentit en el treball de dol

 12:15 h Pausa & cafè

 12:45 h Ponència - Froma Walsh:
   Relational reverberations of complicated loss. Family challenges and resilience
   Les repercussions del dol complicat en les relacions familiars. Els desafia-

ments que afronta la família i la resiliència
  Conferència en anglès amb traducció simultània al castellà

 13.55 h Descans

 16:00 h Taula de Reflexió: La funció dels rituals funeraris en l’elaboració del dol 
   Ponents:  Albert Riba (Ateisme), Jorge Burdman (Judaisme), Abdel Wadud 

Sabaté (Islam), Antoni Pou, o.s.b. (Cristianisme-catolicisme)

 17:30 h Cinc Tallers Simultanis a escollir en el moment de la inscripció: 

  La teràpia grupal en dol
  Conductores: Amparo Menéndez i Yolanda López
   Experimentarem cóm és un grup terapèutic de dol, quines dinàmiques funci-

onen i quins aspectes s’han de cuidar. Tots els participants podran participar 
d’aquesta vivència en primera persona. 

  Discapacitat intel·lectual i del desenvolupament (DID), mort i pèrdues
  Conductor: Eduardo Brignani
   És la discapacitat intel·lectual una frontera que impedeix el contacte amb el dolor 

davant la mort i les pèrdues? Davant la peculiaritat de com viuen el dol les perso-
nes amb DID, buscarem pistes, per ajudar amb bones pràctiques al fet d’afrontar 
el dol i augmentar la seva comprensió sobre la mort i les pèrdues.

  La gestió del dolor i de l’amor en l’experiència del dol
  Conductor: Javier Barbero
   La persona en dol pateix però també gestiona. És un subjecte actiu que es 

responsabilitza, no de sentir el dolor i de l’amor, però sí del que fa amb això. 
I sempre en funció d’uns valors. En aquest taller experimentarem tot això de 
forma pràctica i dinàmica.

  Intervenció psicològica en emergències
  Conductora: Àfrica Macías
    Coneix i posa en pràctica com treballa un/a psicòleg/oga en situacions d’emer-

gències, catàstrofes i accidents. Quin és el paper del psicòleg/oga? Per què és 
important la nostra intervenció? Què fa la Psicologia davant d’una emergència?

  Families and traumatic loss
  Relacions familiars i dols complicats
  Conductora: Froma Walsh
   Ampliació de les aplicacions i directrius psicoterapèutiques amb la il·lustració 

de casos clínics. 
  Taller en anglès amb traducció consecutiva al castellà. 

 19:00 h Art i dol 
  Actuació musical cantada: Manu Postius – Wish you were here (Pink Floyd)

 19:30 h Recollida d’avaluacions i lliurament de certificats d’assistència 

  I a més...
   Repic de campanes tocant a morts: viurem i explicarem aquesta bonica tradició.
   Vídeo “Treballadors funeraris: com influeix la seva feina diària en l’elaboració 

dels seus propis dols i pèrdues”.
  Possibilitat d’expressar i compartir emocions de forma anònima.


